3. Els locals destinats a espectacles públics, sales de festes i similars no podran ésser
confrontants amb edificis d’ús religiós, cultural o sanitari, si no n’hi ha una separació
mínima de 14 m.

Secció 3a
Cementiris comarcals (25)
Article 218. Definició.
Com a diferents dels cementiris ordinaris, s’ordenen en aquest Pla, en general, els
grans cementiris comarcals, integrats per un conjunt de cementiris en àrees amb
predomini de la vegetació arbòria, sobre les construccions i les instal·lacions.
Article 219. Pla Especial.
El desenvolupament de les previsions d’aquest Pla General sobre grans cementiris
comarcals es realitzarà mitjançant plans especials, que tindran en compte l’ordenació
de les àrees específiques del cementiri i la dels seus encontorns a fi d’assegurar‑ne la
protecció i la relació amb les zones contigües.

Secció 4a
Serveis tècnics metropolitans (4)
Article 220. Finalitat de l’ordenació.
1. El Pla General conté l’ordenació de les infrastructures dels serveis tècnics (d’elec‑
tricitat, de proveïment d’aigües, de gas i d’altres), i amb aquesta finalitat i la dels
serveis complementaris (com són les estacions depuradores d’aigües, terminals de
clavegueram i d’altres), estableix les reserves de sòl necessàries i les de protecció.
En aquestes reserves de sòl s’han d’incloure també les referents a abocadors i instal·
lacions de tractament i d’eliminació d’escombraries.
2. Els espais lliures d’edificació que constitueixin l’entorn d’aquests serveis, s’han de
considerar com a espais lliures verds.
Article 221. Reserves de sòl.
1. Els espais reservats per a la infrastructura dels serveis d’electricitat, de proveïment
d’aigua. d’estacions depuradores d’aigües, i terminals de clavegueram, de serveis
de telecomunicació, de parcs de material de neteja i maquinària adscrita als serveis
públics; i les terminals de transport de superfície i aparcament d’àmbit general, són
els representats als plànols b‑2 i b‑4 a escala 1:5.000 i 1:25.000 respectivament.
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2. El desenvolupament dels serveis d’infrastructura a què es refereix aquest article i la
destinació de les reserves de sòl necessàries per als serveis tècnics metropolitans es
concretaran per la Corporació Metropolitana de Barcelona, d’acord amb els orga‑
nismes pertinents, mitjançant la redacció de plans especials que fixin la situació, traçat
i característiques dels seus elements.
3. Els Plans Especials que desenvolupin els serveis tècnics hauran de justificar la de‑
terminació del tipus del servei al qual es destinen els sòls qualificats, analitzant la
capacitat i suficiència de les reserves efectuades per aquest Pla General i, si és del
cas, la necessitat d’ampliar‑les. Aquestes operacions d’increment de les reserves de
sòl per a serveis tècnics, es troben compreses als serveis d’interès públic definits a
l’article 17 d’aquestes Normes i podran realitzar‑se mitjançant l’aprovació del pla es‑
pecial, sense que es requereixi modificar el Pla General prèviament o simultània.
4. Els Plans Especials es podran referir a la determinació del tipus de servei tècnic al qual
és destinada cada unitat de sòl, com també referir‑se de manera temàtica a un servei
determinat o, si escau, a un àmbit territorial concret.

TÍTOL IV Reglamentació detallada del sòl urbà

Capítol I
Disposicions generals
Article 222. Aplicació de les Normes d’aquest Títol.
1. Aquest títol conté la reglamentació detallada de l’ús i edificació en sòl urbà, segons el
que disposa l’article 12.2.1f), de la Llei del sòl.
2. Les Normes d’aquest títol s’aplicaran al sòl urbanitzable, que s’incorpori al procés
urbà, en allò que no sigui objecte d’una reglamentació diferent.
3. Per edificar als solars de sòl urbà no cal completar la reglamentació continguda en
aquestes Normes mitjançant plans especials o estudis de detall, llevat d’aquells casos
en què aquestes Normes disposin el contrari o resulti indispensable el desenvolu‑
pament del Pla General, per precisar les condicions de l’edificabilitat.
4. Quedaran qualificats en situació urbanística de fora d’ordenació els edificis i les instal·
lacions construïdes abans de l’aprovació d’aquest Pla i que en virtut de les seves
determinacions han de ser objecte d’expropiació, cessió obligatòria i gratuïta dels
terrenys o bé enderroc o expropiació dels edificis.
5. Als edificis i a les instal·lacions en situació de fora d’ordenació, tal com es defineixen
a l’apartat anterior, els serà d’aplicació el que disposa l’article 60.2 i 3 de la Llei
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